
Викладач: Гвоздкова Г.Я. 
 
12.03 – 24.04 

Дисципліна «Педагогіка дозвілля» (4 хоровий) 
 
Тема: Особливості  організації дозвілля для підліткової категорії. 
Тема: Розробка переліку дозвіллєвих заходів для дітей та підлітків  
(практичні роботи). 
Тема: Організація дозвілля школярів на час шкільних канікул    
Тема: Особливості організації дозвілля для молоді 
Тема: Розробка переліку дозвіллєвих заходів для молодіжної аудиторії 
Тема: Особливості організації дозвілля для людей похилого та старшого віку. 
Інформ.джерела: 
Воловик А,Воловик В .Педагогіка дозвілля: Підручник - Х.: ХДАК,1999., ст.182-186; 
Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство: Навчальний посібник/К.:Центр 
навчальної літератури,2006; 
Петрова І.В.Дозвілля в зарубіжних країнах.-К.Кондор,2005; 
https://childfurd. Org.ua>Files;zakfolkcenter.at.ua>doc>M 
 
 

Дисципліна «Дозвіллєзнавство» (2 хор, 2 інстр.) 
 
Тема: Позашкільні заклади культури в системі організації вільного часу. Центри 
творчості дітей та юнацтва. 
Тема: Парки культури і відпочинку. Зміст роботи, завдання та функції. 
Розробка практичної роботи: скласти перелік дозвіллєвих заходів парків культури і 
відпочинку. 
Тема: Методика вивчення запитів та інтересів населення в організації дозвілля. 
Розробка анкет (практична робота). 
Інформ.джерела: 
Бочелюк В.Й, Бочелюк В.В Дозвіллєзнавство :Навчальний посібник / К.: Центр 
навчальної літератури, 2006; 
Петрова І.В.Дозвілля в зарубіжних країнах. - К.Кондор,2005.; 
http://zakon/gov.ua>…;dl.khadi.kharkov.ua>view; 
htths://www.facebook.com>ParkKultury…; 
https://uk.m.wikipedia.org>wiki ;https://stud.com.ua>zhurnalistika 
 
 

Дисципліна: «Дозвіллєзнавство» (3 хор., 3 інстр.) 
 
Тема: Розважальні вечори. Їх особливості, види. Методика підготовки та проведення. 
Тема: Дисковечори як популярна форма організації дозвілля. 



Практичні роботи: Скласти програму дискотеки. Розробити ескіз оголошення та 
запрошення на захід. 
Тема: Вечорниці - форма клубного відпочинку. 
Практичні роботи: Скласти сценарний план вечорниць. Зробити розбір сценарію. 
Розробити ескіз оголошення та запрошення. 
Тема: Вечірки, автопаті як сучасні форми вечорів відпочинку. 
Інформ.джерела: 
Зайцев В.П.Режисура естради та масових видовищ: Навч.посібник-К.Дакор,2003; 
zakfolkcententer.at.ua>doc>M…; 
Polianinyury.libkirova.ru>diskoteka; 
www.ukrlegenda.org>organizacija…; 
https:// vseosvita.ua>…Культура 
 
 

Дисципліна: «Мистецтво ведучого дозвіллєвих заходів» (3 хор.) 
 
Тема: Пластика ведучого. Міміка та жести. 
Тема: Робота над іміджем. Перегляд майстер-класу Надії Ведуча-Діяч. 
Тема: Робота над втіленням публічного виступу. Етапи роботи над втіленням 
публічного виступу. 
Тема: Основні прийоми та методи активізації глядача. 
Інформ.джерела: 
Кукуруза Н.В. Майстерність ведучого: Навчальний посібник. Івано-Франківськ,2010; 
Бабич Н.Д. Основи культури мовлення / Н.Д.Бабич.-Львів 1990; 
Пітер Денієлс. Мистецтво публічного виступу.- К. «Фарес», 2008; 
www.best-wedding.com.ua//tamada-master-vedennja-zastilly  
http://www.tamada.lviv.ua 
 
 

Дисципліна: «Івент-технології» (4 хор., 4 інстр.) 
 
Тема: Планування івент заходів. 
Тема: Склад та функції персоналу в організації  заходів. 
Тема: Ризик-менеджмент виняткових подій. 
Тема: Інструменти просування та реалізація івентів. 
Тема: Фінансовий менеджмент івент-технологій. 
Інформ.джерела: 
Зеленська Л. Івент-менеджмент: Навчальний посібник.-Київ-2018; 
Іванова О.В. Методичні підходи до розробки бізнес-івенту (Електронний ресурс)/ 
Іванова О.В. Марковський О.В.-Режим доступу: 
http//firearticles.com/economika-pidpryemsty/220-metodichn-pdhodi-do-rozrobki-bznes-
ventu-vanova-o-v-markovskiy-o-v.html 

http://www.best-wedding.com.ua//tamada-master-vedennja-zastilly
http://www.tamada.lviv.ua/

